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2019 

 

ENTITAT I CONVOCATÒRIA PROJECTE IMPORT 

Govern de les Illes Balears 

Direcció General d’Esports: 

Ajuts per donar suport a accions d’inclusió i 

reinserció social i d’integració de persones 

amb capacitats diferents mitjançant l’esport. 

Servei d’esport dirigit 

a persones amb 

diversitat funcional 

5.108,77 € 

Consell Insular de Mallorca 

Departament de Turisme i Esports: 

Ajut econòmic per organizar esdeveniments 

i competicions esportives per a l’any 2020 a 

Mallorca 

I Torneig de bàsquet 

inter-entitats i inclusiu 

a Calvià 

84,70 € 

 

 

2020 

 

ENTITAT I CONVOCATÒRIA PROJECTE IMPORT 

Govern de les Illes Balears 

Conselleria d’Afers Socials i Esports: 

Ajuts per donar suport a accions 

d’inclusió o reinserció social, d’esport 

adaptat i de cooperación al 

desenvolupament i esport. 

Servei d’esport dirigit a 

persones amb diversitat 

funcional 

 

Servei soci-esportiu 

dirigit a persones privades 

de llibertat 

9.043,79 € 

 

 

 

8.049,58 € 

Consell Insular de Mallorca 

Departament de Promoció económica i 

desenvolupament local: 

Subvencions per tur a terme activitats o 

projectes de participación ciutadana i 

suport a l’acció voluntària per al 2020 

Programa de voluntariat 3.000,00 € 

Departament de Drets Socials: 

Ajudes econòmiques a entitats que duen a 

terme activitats en materia de serveis 

socials per a l’any 2020 

Servei d’orientació i 

intermediació laboral 

dirigit a jovent extutelat 

6.508,61 € 

 



 

2021 

 

ENTITAT I CONVOCATÒRIA PROJECTE IMPORT 

Govern de les Illes Balears 

Conselleria d’Afers Socials i Esports: 

Ajuts per donar suport a accions 

d’inclusió o reinserció social, d’esport 

adaptat, ajuts a cursos de formació 

técnica esportiva de dones i foment dels 

equips d’esport femení i mixtos de 

categoría nacional. 

Servei d’esport dirigit a 

persones amb diversitat 

funcional 

 

Servei soci-esportiu 

dirigit a persones privades 

de llibertat 

5.950,69 € 

 

 

 

5.813,92 € 

Direcció General de Planificació, 

equipaments i formación: 

Subvencions per finançar l’adquisició o 

manteniment d’eines informàtiques i 

tecnològiques utilitzades en la prestación 

de serveis socials 

Adquisició d’un ordinador 

i manteniment d’eines 

informàtiques 

935,00 € 

 

 

  



 

 

 

2020 

 

ENTITAT I CONVOCATÒRIA PROJECTE IMPORT 

Govern de les Illes Balears 

Personal, coordinación y desarrollo 

proyecto. 
 € 

Consell Insular de Mallorca 

Papelería y material de formación  € 

Ajuntament de Palma 

Gastos transporte  € 

Gestión y administración (5%)  € 

 

 

 

 

 


